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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 الكتاب : دروس للشيخ األلباين

  السؤال
شيخنا! فيما خيص الوضع يف اجلزائر ، يف هذا الفرتة األخرية! خاصة ما حيدث من كوارث وفنت، 

رات من الناس؛ أكثرهم من وحيث صار األمر إىل استخدام املتفجرات اليت تودي حبياة العش
م ينددون  األبرياء، وفيهم نساء، وأطفال، ومن تعلمون، وقد مسعنا من بعض الناس الكبار أ

بسكوت أهل العلم واملفتني من املشايخ الكبار، وعدم إنكارهم مثل هذه التصرفات الغري 
م ردوا باجلهل مبا إسالمية قطعاً، وحنن أخربناهم برأي أهل العلم ورأيكم يف املسألة، ولكنه

ذا  تقولونه، وعدم وجود األشرطة املنتشرة لبيان احلق يف املسألة، وهلذا حنن طرحنا السؤال 
األسلوب الصريح حىت نكون على بينة من رأيكم ورأي من تنقلون عنهم، فبينوا احلق يف القضية، 

أو يسمح لنا  وكيف يعرف احلق فيها عند كل مسلم؟ وهل الشيخ يسمع ما يدور من أحداث،
  أن نبني له؟ الشيخ: ال يوجد داٍع لذلك.

  
  اجلواب
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إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

  عبده ورسوله. وأشهد أن حممداً 
ُتْم ُمْسِلُموَن } [آل عمران:   ] .102{ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ

َها َزْوَجَها  ُهَما رَِجاًال  { يَا َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َوَبثَّ ِمنـْ
  ] .1ساء:َكِثرياً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً } [الن

ْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم { يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدا * ُيْصِلْح َلُكْم أَ 
  ] .71-70َوَمْن يُِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً } [األحزاب:



أما بعد: فإن خري الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، وشر 
ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضال   لة، وكل ضاللة يف النار.األمور حمدثا

م يردون جبهل وبغري  أنت جزاك هللا خرياً أشرت بأننا كنا تكلمنا يف هذه املسألة، وذكرت بأ
علم، فإذا كان الكالم يصدر ممن ُيَظنُّ فيه العلم، مث يقابل ممن ال علم عندهم بالرفض والرد فما 

بهة بأن هذا الذي يفعلونه أمر جائٌز فائدة الكالم حينئٍذ؟؟ لكن حنن جنيب ملن قد يكون عنده ش
شرعاً، وليس إلقناع ذوي األهواء وأهل اجلهل، وإمنا إلقناع الذين قد يرتددون يف قبول أن هذا 

  الذي يفعله هؤالء املعتدون هو أمر غري مشروع.
  أمهية تصحيح القاعدة على الكتاب والسنة
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بقول أهل  -والذكرى تنفع املؤمنني- ذكِّر ال بد يل قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن أ
ليست بصالة،  -مثالً - العلم: ما بين على فاسد فهو فاسد، فالصالة اليت تبين على غري طهارة 

ا مل تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع احلكيم يف نص قوله صلى هللا عليه  ملاذا؟ أل
ما صلى املصلي بدون وضوء فال تصح؛ ألن وعلى آله وسلم: ( ال صالة ملن ال وضوء له ) فمه

  ما بين على فاسد فهو فاسد، واألمثلة يف الشريعة من هذا القبيل شيء كثري وكثري جداً.
ليس مشروعاً  - ولو كانوا من املقطوع بكفرهم- فنحن نذكر دائماً وأبداً أن اخلروج على احلكام 

ن يكون خروجاً قائماً على الشرع،  ينبغي أ - إن كان وال بد-إطالقاً؛ ذلك ألن هذا اخلروج 
ا ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهو الوضوء.   كالصالة اليت قلنا آنفاً أ

وحنن حنتج يف مثل هذه املسألة مبثل قوله تبارك وتعاىل: { َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 
سلمون اليوم من حتكم بعض احلكام، وعلى افرتاض ] إن الدور الذي مير به امل21} [األحزاب:

أن كفرهم كفر جلٌي واضح ككفر املشركني متاماً، إذا افرتضنا هذه الفرضية فنقول: إن الوضع 
الذي يعيشه املسلمون بأن يكونوا حمكومني من هؤالء احلكام، ولنقل: الكفار؛ جماراة لـ مجاعة 

لتفصيل املعروف فنقول: إن احلياة اليت حيياها املسلمون التكفري لفظاً ال معىن؛ ألن لنا يف ذلك ا
اليوم حتت حكم هؤالء احلكام، ال خترج عن احلياة اليت كان حيياها رسول هللا صلى هللا عليه 

وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى يف عرف أهل العلم بالعصر املكي لقد عاش عليه 
افرة املشركة، واليت كانت تأىب صراحة أن تستجيب الصالة والسالم حتت حكم الطواغيت الك

لدعوة الرسول عليه الصالة والسالم، وأن يقولوا كلمة احلق: ال إله إال هللا، حىت إن عمه أبا 
ا عينك ). ا قومي ألقررت    طالب وهو يف آخر رمق من حياته قال له: ( لوال أن تعريين 
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املعاندون لدعوة نبيهم، كان الرسول عليه الصالة والسالم أولئك الكفار الصرحيون يف كفرهم، 
يعيش حتت حكمهم ونظامهم، ومل يتكلم معهم إال أن يعبدوا هللا وحده ال شريك له، وجاء العهد 
املدين، وتتابعت األحكام الشرعية، وبدأ القتال بني املسلمني وبني املشركني، كما هو معروف يف 

األول العهد املكي فلم يكن هناك خروج، كما يفعل اليوم كثري من  السرية النبوية أما يف العهد
املسلمني يف غري ما بلد إسالمي، فهذا اخلروج ليس على هدي الرسول عليه الصالة والسالم 

الذي أمرنا باالقتداء به، وخباصة يف اآلية السابقة: { َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة } 
  ] .21األحزاب:[

يف اجلزائر طائفتان، وأنا َأْهَتِبُلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد احلاضرين على  -كما نسمع-اآلن 
بينة من اإلجابة عن السؤال التايل، أقول: أنا أمسع وأقرأ بأن هناك طائفتني أو أكثر من املسلمني 

  أن هناك مجاعة تكفري.الذين يعادون احلكام هنالك؛ مثًال مجاعة جبهة اإلنقاذ ، وأظن 
  مداخلة: جيش اإلنقاذ قوات مسلحة غري اجلبهة.

  الشيخ: أليس له عالقة باجلبهة؟ الرجل: انفصل عنها، وهو متشدد.
الشيخ: إذًا: هذه مصيبة أكرب! وأنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من مجاعة مسلمة، ولكٍل 

  منها سبيلها ومنهجها يف اخلروج على احلاكم.
قضي على هذا احلاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف اليت تعلن إسالمها وحماربتها  ترى لو

للحاكم الكافر بزعمهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضًال عما إذا كانت هناك طائفة 
أخرى، ويقيمون حكم اإلسالم الذي يقاتلون من أجله؟ سيقع اخلالف بينهم! الشاهد اآلن 

يد يف أفغانستان ، يوم قامت أن احلرب يف أفغانستان كانت فعًال يف موجود مع األسف الشد
واألحزاب كانت -سبيل اإلسالم والقضاء على الشيوعية ، فما كادوا يقضون على الشيوعية 

  إال وينقلب بعضهم عدواً لبعض. - قائمة وموجودة أثناء القتال
  ن عاقبة أمره إال خسرًا.فإذاً: كل من خالف هدي الرسول عليه الصالة والسالم فلن يكو 

)  
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  التصفية والرتبية) هي القاعدة الصحيحة للتغيري
هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم يف إقامة احلكم اإلسالمي، وتأسيس األرض اإلسالمية 



الصاحلة إلقامة حكم اإلسالم عليها إمنا يكون بالدعوة أوًال دعوة التوحيد، مث تربية املسلمني 
  لكتاب والسنة.على أساس ا
  : ال بد من التصفية والرتبية.-إشارة إىل هذا األصل اهلام بكلمتني خمتصرتني-وحينما نقول 

ما أن تصري هذه املاليني اململينة من هؤالء املسلمني أمة واحدة، وإمنا  بطبيعة احلال ال نعين 
يت متهد له إقامة حكم نريد أن نقول: إن من يريد أن يعمل لإلسالم حقاً، وأن يتخذ الوسائل ال

  هللا يف األرض؛ البد أن يقتدي برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حكماً وأسلوباً.
ذا حنن نقول: إنه ما يقع؛ سواًء يف اجلزائر أو يف مصر ، هذا خالف اإلسالم؛ ألن اإلسالم يأمر 

  بالتصفية والرتبية.
لعلم حنن اليوم يف القرن اخلامس عشر ورثنا هذا أقول: (التصفية والرتبية) لسبب يعرفه أهل ا

اإلسالم كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، مل نرث اإلسالم كما أنزله هللا على قلب حممد عليه 
الصالة والسالم، لذلك فاإلسالم الذي آتى أكله ومثاره يف أول أمره، هو الذي سيؤيت أيضاً أكله 

ه الصالة والسالم: ( أميت كاملطر ال يدرى اخلري يف أوله أم يف ومثاره يف آخر أمره، كما قال علي
ا على هذا اخلري الذي أشار إليه الرسول عليه  آخره ) فإذا أرادت األمة املسلمة أن تكون حيا
الصالة والسالم يف احلديث املذكور آنفاً، ويف احلديث اآلخر، والذي هو منه أشهر: ( ال تزال 

  على احلق ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر هللا ).طائفة من أميت ظاهرين 
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اتني الكلمتني أن تصبح املاليني اململينة من املسلمني قد تبنوا اإلسالم مصفًى،  أقول: ال نريد 
وربوا أنفسهم على هذا اإلسالم املصفى، لكننا نريد هلؤالء الذين يهتمون بشئون املسلمني حقاً: 

م، مث تربية ذويهم، مث مث فيصل األمر إىل هذا احلاكم الذي ال ميكن تعديله أو أوًال: تربية نفوسه
ذا التسلسل الشرعي املنطقي.   إصالحه أو القضاء عليه إال 

ذا حنن كنا جنيب بأن هذه الثورات، وهذه االنقالبات اليت تقام، حىت اجلهاد األفغاين كنا غري 
ه حينما وجدناهم مخسة أحزاب، واآلن الذي حيكم مؤيدين له، أو غري مستبشرين بعواقب أمر 

، فالقصد أن من أدلة القرآن الكرمي -مثالً - والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال الصوفية 
أن االختالف ضعف، حيث أن هللا عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع واالختالف: { 

َن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن } َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني * ِمَن الَِّذي
] إذاً: إذا كان املسلمون أنفسهم شيعاً ال ميكن أن ينتصروا؛ ألن هذا التشيع 32-31[الروم:

  وهذا التفرق إمنا هو دليل الضعف.



م حبق، أن تتمثل بكلمة أعتربها من إذاً: على الطائفة املنصورة اليت تريد أن تقيم دولة اإلسال
أال وهي قوله: (أقيموا دولة  -ولكن أتباعه ال يتابعونه- ِحَكِم العصر احلاضر، قاهلا أحد الدعاة 

  اإلسالم يف قلوبكم؛ تقم لكم على أرضكم).
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ذه الثورات؛ بل أستطيع أن أقول: نشاهد كثرياً   فنحن نشاهد، ال أقول: اجلماعات اليت تقوم 
من رءوس هذه اجلماعات مل يطبقوا هذه احلكمة اليت تعين ما نقوله حنن بتلك اللفظتني: (التصفية 

والرتبية)، إذ مل يقوموا بعُد بتصفية اإلسالم مما دخل فيه، مما ال جيوز أن ينسب إىل اإلسالم يف 
 عن أن حيققوا العقيدة، أو يف العبادة، أو يف السلوك، مل حيققوا هذا، أي: تصفية نفوسهم؛ فضالً 

ا ويثورون  الرتبية يف ذويهم، فمن أين هلم أن حيققوا التصفية والرتبية يف اجلماعة اليت هم يقودو
تلك الكلمة وهي (ما بين  - بشيء من التفصيل-معها على هؤالء احلكام؟! أقول: إذا عرفنا 

وغريها هو: أوًال: على فاسد فهو فاسد) فجوابنا واضح جداً أن ما يقع يف اجلزائر ويف مصر 
  سابق ألوانه.

  ثانياً: خمالف ألحكام الشريعة غايًة وأسلوباً.
  لكن البد من شيء من التفصيل فيما جاء يف السؤال.

  حكم االعتداء على األبرياء بالقتل
ى الغزاة املسلمني األولني أن يتعرضوا  حنن نعلم أن الشارع احلكيم مبا فيه من عدالة وحكمة، 

ى عن قتل -األطفال-نساء، فنهى عن قتل النساء، وعن قتل الصبيان يف غزوهم لل ، بل و
م  ى الشارع  - زعموا- الرهبان املنطوين على أنفسهم بعبادة ر وهم على شرك وعلى ضالل؛ 

احلكيم قواد املسلمني أن يتعرضوا هلؤالء، تطبيقاً ألصٍل من أصول اإلسالم، أال وهو قوله تبارك 
َراِهيَم الَِّذي َوىفَّ * َأالَّ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر وتعاىل يف القرآن : { َأْم َملْ يـَُنبَّْأ ِمبَا ِيف ُصُحِف ُموَسى * َوِإبـْ

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى } [النجم: ] فهؤالء األطفال وهؤالء النسوة، 39- 36ُأْخَرى * َوَأْن َلْيَس ِلْإلِ
  قتلهم ال جيوز شرعاً. والرجال الذين ليسوا مع هؤالء وال مع هؤالء،
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وقد جاء يف بعض األحاديث: ( أن النيب صلى هللا عليه وسلم: رأى ناساً جمتمعني على شيء، 
فسأل، فقالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه الصالة والسالم: ما كانت هذه لتقاتل ) وهنا نأخذ 



ا ال تقاتل.حكمني متقابلني: أحدمها: سبقت اإلشارة إليه، أال وهو أنه ال    جيوز قتل النساء أل
احلكم اآلخر: إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن املسلمني يف جيش احملاربني أو اخلارجني، حينئٍذ 

  جيوز للمسلمني أن يقتلوا هذه املرأة اليت شاركت يف القتال.
ا، فت -كما يقولون-فإذا كان السؤال بأن هؤالء إمنا يفخخون  صيب بعض السيارات، ويفجرو

بشظاياها من ليس عليه املسئولية إطالقاً يف أحكام الشرع، فما يكون هذا من اإلسالم يف شيء 
  إطالقاً.

لكين أقول: إن هذه جزئية من كلية أخطر وهي اخلروج الذي مضى عليه بضع سنني، وال يزداد 
ذا حنن نقول: إمنا األعمال باخلواتيم، واخلامتة ال تكون حس نة إال إذا كانت األمر إال سوءاً، 

  قائمة على اإلسالم، فما بين على خالف اإلسالم فسوف ال يثمر إال اخلراب والدمار.
  حول لقاء الشيخ األلباين بعلي بلحاج

  
  السؤال

بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاؤكم مع الشيخ علي بلحاج ، فإنه ال يعلم عنه شيء يف 
أخذه الشيخ علي بلحاج يف عدم إخراجه للناس،  الوقت احلاضر، فيما علمتموه من العهد الذي

وقد تردد على ألسنة الكثري من اجلزائريني التساؤل عما يف هذا الشريط، وضرورة إخراجه للناس 
واألمة حىت يُعرف احلق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق حبق وباطل، ومصري شعب وأمة 

شريط فعلق األمر بكم، أي: بشيخنا حممد بأكملها، ولقد كلَّمنا الشيخ أبا ليلى عن إخراج ال
ناصر الدين األلباين ، وبالشيخ أيب مالك حممد إبراهيم شقرة ، أما الشيخ أبو مالك فقد أخربناه 
بذلك فأبدى القبول والرضا، وقال عن العهد املذكور: إنه باطل، وفيه كتم للحق، وبقي قولكم، 

  فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟
  

  اباجلو 
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أنا قد أوافق وقد ال أوافق، ألين لست مستحضراً ما فيه من املسائل، فهل هو موجود عندك؟ 
السائل: هل تذكر أن الرجل رفض التسجيل، وجلست أكثر من ربع ساعة يف إحلاح بيين وبينه 

ويف  أمامكم؟ أخرياً: أنَت قلَت له: ملاذا ال تريد أن تسجل؟ قال: أنا ال أحب الشهرة وكذا،
النهاية قال له الشيخ أبو مالك : ال خيرج الشريط إال بإذنك، وهذا الكالم ُمَسجَّل، فسألتكم 



  مرة أنا، وقلت: جنلس أنا والشيخ أبو مالك وإياكم حىت نتباحث يف هذا املوضوع.
  الشيخ: هل يذكر أبو مالك هذا الكالم؟ وعلى كل حال إن العهد كان مسئوًال.

عب من هؤالء اخلارجني متبعون لـ علي بلحاج ، وجيعلونه كأنه الشيخ املتبع السائل: كثري من الش
  وقوله هو النافذ.

  الشيخ: لكن لو مل يكن مثل هذا العهد كنا نقول فوراً بوجوب اإلخراج.
السائل: مع أن األمر يا شيخ! متعلق باألمة، والشيخ أبو مالك سألناه فقال: هذا عهد باطل، 

  .وقال: فيه كتٌم للحق
الشيخ: سألتك آنفاً: هل يتذكر أبو مالك هذه الكلمة اليت قاهلا؟ السائل: أبو مالك حضر 

  اجللسة، ألنين ما مسعت الشريط أنا وال أحد.
  الشيخ: على كل حال ينبغي أن نتدارس املوضوع إن شاء هللا.

  السائل: ال تنسوا يا شيخ! الشيخ: أيوجد أحد ال يتذكر مثل هذا؟!
  اخلوارجحوار حول منهج 

  
  السؤال

كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون خبوارج السيف، أو من يدعون إىل 
مثل هذه الكلمة، وقد جلت وصلت يف أناس كتبوا يف منهج اخلوارج ؛ منهجا، فوجدت من بعد 

لعلي أن استقراء هذا املنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون األوىل كما بدا يل، ورتبت كالماً 
أقتصر على الفائدة منه إن شاء هللا كاآليت: خوارج العصر ينقلون عن السلف أقواًال مبتورة 

مقطوعة ليس هلا معىن ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ األول من  
  كالمه دون التايل أو التايل دون األول.
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عاين لكالمهم مل يعنوها، وتقصيدهم ما مل يقصدوه يف التقول عليهم مبا مل يقولوا، وحتميلهم م
ا ليس اعتماداً عليها! حبيث أن اإلمجال  أقواهلم، أمينهم ينقل معتمداً أقوال السلف اعتضاداً 
ا واضح، وهذه الطريقة الوحيدة املعتضدة عندهم يف منهجهم  ِمسَتُـَها، وعدم اإليضاح يف فكر

  وإعالنه وإشهاره.
حببت أن أظهره أمامك: أن اخلروج عن منهج السلف كان مبا كتبته هنا، أن من املوضوع الذي أ

مات مقراً بالتوحيد ومل يعمل مبقتضاه، وأول مقتضى التوحيد هو الصالة؛ فإنه منافق مل ينفعه هذا 



  اإلقرار.
  الشيخ: هذا كالم من؟ السائل: هذا كالم خوارج العصر.

ًء هو اإلقرار والتصديق، فمن مل يأت مبقتضاه نُقض هذا النقطة الثانية: أن أصل اإلميان ابتدا
األصل الذي زعمه صاحبه، وأن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان ملياً مهما  

ذا القول أو الفعل. ته يكفر    كان متأوًال، ولو كان تأوله غري سائغ، فإنه مبشا
وصاً أو من كتاب هللا مبتورة ال يفهم هلا منهج، كذلك النقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم نص

  يتخذه أو اختذه صاحبه دليًال يـُْفِهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة.
وكذلك يف مسألة العذر باجلهل، أن من كان معذوراً باجلهل هو الذي مل تصله احلجة، سواًء كانت 

  عقلية، أو نقلية، أنا سأورد واحدة .
  عرفه شيخنا.مداخلة: هذا كله ي

  الشيخ: أنت قلت عندك سؤال! وهذه حماضرة! واجللسة ال تتحمل حماضرة، فما سؤالك؟
  منزلة العمل من اإلميان

  
  السؤال

وأول مقتضى التوحيد إقامة -هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن مل يعمل مبقتضاه 
  يكفر وخيلد مع اخلالد الكافر يف نار جهنم أم ال؟ -الصالة

  
  اجلواب
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السلف فرقوا بني اإلميان وبني العمل، فجعلوا العمل شرط كمال يف اإلميان، ومل جيعلوه شرط 
صحة؛ خالفاً للخوراج ، واضح هذا اجلواب؟ السؤال: ما قولكم يف تأويلهم لقوله صلى هللا عليه 

ا جاءت من وسلم أن كلمة (مل يعمل خرياً قط) ليست على ظاهرها؟ الشيخ: وملاذا؟ السائل: أل
ا من مجلة نفي كمال العمل ال جنسه.   باب إفهام القارئ أ

الشيخ: نطيل السؤال فنقول: ما الدليل؟ السائل: الدليل من قوله صلى هللا عليه وسلم: ( العهد 
  الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ).

  السائل: ال.الشيخ: هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر املقارن للردة؟ 
وهم يقولون: ال، لكن الصالة الشيخ: إذا قالوا: ال، فما هو احلد الفاصل بني كفٍر يف نص ما 



فيقال: إنه كفر ردة، ويف نص آخر: ليس بكفر ردة، وكل من األمرين املذكورين يف النصني عمل، 
الت منها: أن من ما الفرق بني هذا وهذا؟ السائل: التفريق كثري جدًا يطول تفصيله عندهم بتأوي

ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض أعمال الكافرين، ليس كمن 
ا كفر خترج عن امللة.   يشابه بعض أفعاهلم اليت نص عليها الشرع أ

م.   الشيخ: هل أجبت عن السؤال؟ السائل: هذا جوا
  الشيخ: ال.

م.   ما أريد جوا
م هو جواب سؤايل؟ السائل: ال.هل أنت شعرت بأن هذا الذي ت   قول أنه جوا
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الشيخ: إذًا: ما الفائدة يا أخي؟! أنا أريد أن ينتبه إخواننا الطالب أنه ليس مبجرد الدعوى تثبت 
القضية، أنا أقول: ما الفرق بني كفر يُذكر يف مثل هذا احلديث وبني كفر يُذكر يف حديث آخر، 

ه الكفر يف كل من النصني هو عملي؟ أي: اجلامع هو العمل، وكل من األمرين الذي أنيط ب
فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة؟ مثًال قال عليه الصالة والسالم: ( ال 

-ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك 
يف هذا الصدد كثرية جداً: ( سباب املسلم قوله عليه الصالة والسالم، واألحاديث  - مثالً 

فسوق وقتاله كفر ) ما هو الفارق بني الكفر يف حديث الصالة والكفر يف حديث القتال؟ ال بد 
  أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق.

قول أهل السنة واجلماعة الذين نقلنا عنهم آنفاً: أن العمل ليس شرط صحٍة وإمنا هو شرط  
يفرقون بني عمل وعمل آخر، بشرط أن يكون املؤمن قد آمن بذلك احلكم الذي كمال، وال 

تساهل يف القيام به والعمل به، وما نقلَته عنهم آنفاً يف معىن (مل يعمل خرياً قط) تأويل، وإذا صح 
التأويل يف نص كهذا ميكن أن يصح التأويل يف نصهم أيضاً، وأنا أريد اآلن أن ألفت النظر بأن 

بسبب إمهاهلم يف القيام بعمٍل لذين يأتون مبفاهيم جديدة تدندن حول تكفري املسلمني؛ هؤالء ا
َأَمَر الشارع احلكيم به، هؤالء ينبغي أال يأتوا بشيء نابع من أهوائهم، أو لِنَـُقْل: من جهلهم، بل 

  لِنَـُقْل: من علمهم؛ ألن علمهم مهما كان صحيحاً ودقيقاً فهو ال يساوي علم السلف .
  وجوب التزام فهم السلف
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ا أذكره دائماً وأبداً حول قوله تعاىل: { َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما هنا ال بد من أن نذكر مب
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني } [النساء: ] هؤالء يتبعون غري سبيل املؤمنني، 115تـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

ذا املقطع ومعناه أو مل هؤالء ال يقيمون وزناً هلذا املقطع من هذه اآلية الكرمية، وس واًء آمنوا 
يؤمنوا به، ال فرق عندهم بني أن تكون اآلية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى نوله 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني } . -لو كانت اآلية هكذا- ما توىل)    وبني ما هي عليه: { َويـَتَِّبْع َغيـْ
ا من حيث اللغة العربية األمر واسع فنحن نسأهلم: هذه التآويل وهذه التفا سري اليت تأتون 

جداً، وال يستطيع أحد أبداً أن يوقف باب التأويل أمام الناس، وخباصة إذا كانوا من أهل 
األهواء، إذاً: ما هو األمر الفاصل القاطع يف املوضوع؟ هو الرجوع إىل ما كان عليه السلف ، 

م ال يؤمنون مبعىن هذا  َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني } هم هؤالء كما أ أيضاً، -اجلزء من اآلية: { َويـَتَِّبْع َغيـْ
ال يؤمنون مبثل قوله عليه الصالة والسالم: ( عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  -وأنا على مثل اليقني

الراشدين من بعدي ) ال يؤمنون مبثل قوله عليه الصالة والسالم حينما سئل عن الفرقة الناجية 
م خرجوا عن اجلماعة، ويف الرواية األخرى: ( هي ما أنا عليه  فقال: ( هي اجلماعة )؛ أل

وأصحايب ) ال يقيمون وزناً إطالقاً ملا كان عليه السلف الصاحل ،هذا يكفينا يف بيان خروجهم عن 
  مفاهيم السلف الصاحل ، وبالتايل خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة.

السائل: عندي جواب على سؤال الشيخ من وجهة نظرهم هم، أذكره؟  كأن عندك شيئًا؟
  الشيخ: تفضل.
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السائل: ينقلون ويتكئون على كلمة لـ شيخ اإلسالم رمحه هللا يف االقتضاء يقول فيها: إن لفظة 
ا  ا كفر عملي، أما إذا جاءت معرفة بـ(ال) ومصدراً فإ (كفر) إذا جاءت منكَّرة تدل على أ

دل على الكفر االعتقادي، كما يف احلديث ( بينه وبني الكفر ترك الصالة ) فلم يقل: كفراً أو  ت
  كفر، وإمنا قال: الكفر، فهذا هو الكفر االعتقادي.

الشيخ: املسألة هنا تكون فرعية، واملوضوع ليس فرعياً وإمنا هو أصل، فنحن نعلم أن بعض 
ترك الصالة كفر وردة، لكنهم ليسوا خوارج ، وال يتبنون احلنابلة ال يزالون إىل اليوم يفتون بأن 

اخلط الذي ميشي عليه اخلوارج ، فلو سلمنا هلم جدالً مبثل هذا الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن 
تيمية ، وغضضنا النظر عن النصوص األخرى اليت نذكرها خاصة يف رسالة الصالة اليت تعرضها، 

م إذا فإذا صرفنا النظر عن هذه املسألة بال ة، لكن املهم أ ذات ألن األدلة فيها متقابلة متشا
وفقوا للصواب يف تكفري تارك الصالة، فذلك ال يعين تكفري املؤمن يف أي عمل فرض عليه ال 



يقوم به، ههنا املعىن أن القاعدة سليمة، لكن لكل قاعدة شواذ، كما هو مذهب احلنابلة مثًال، 
، بل هم ضد هذا املذهب، لكنهم التقوا مع هؤالء، أو  هم ال يقولون بصحة مذهب اخلوارج

بعبارة أصح: هؤالء التقوا مع احلنابلة يف القول بتكفري تارك الصالة، لكنهم خرجوا عن احلنابلة 
وعن الشافعية واملالكية واحلنفية، وعن مجاهري املسلمني يف قوهلم بتكفري التارك للعمل، كما قلَت 

إمنا ال يصح إال مبقتضاه وهو العمل، بينما األحاديث  -نقًال عنهم- أنت: إن اإلميان ال يكفي 
ا جيداً واليت هي من بعض أجزاء أحاديث الشفاعة، أن هللا عز وجل يأمر أن خيراج  اليت تعرفو
من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان، هذا اإلميان هو الذي ينجي من اخللود يف النار، 

َ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء } وهذا هو من معاين  قوله تعاىل: { ِإنَّ اهللَّ
  ] .48[النساء:

)1/14(  

  
  

السائل: بعد إذنك؛ أعطيك مثاًال على برت هذا النص، أعين: حديث الشفاعة الطويل سئل 
ان أن آخر فوج خيرج من النار يعرفون أحدهم سؤاًال فقال: والدليل على أن العمل الزم لإلمي

  بآثار السجود، فعجبت منه أين بقية النص: ( مث يقول اجلبار: قد َشفَّْعُت املالئكة والنبيني .
أقواٌم مل يعملوا خرياً قط قد امتحشوا فيدخلهم اجلنة  -برواية مسلم -إىل قوله: فيخرج من النار 

لهم اجلبار بغري عمل عملوه وال خري قدموه ) فيقول أهل اجلنة: هؤالء عتقاء الرمحن، أدخ
ذا اجلواب، والحظ أنه وقف عند آثار السجود ومل يكمل.   فأجاب 

ذا النص.   الشيخ: كيف؟ بعدما مسع اجلواب؟ معناه كفر 
  السائل: هذا مثال واألمثلة كثرية.

  الضابط يف كفر املتأوِّل
  يفعل فعل الكافر أو قوله؟ السؤال الثاين: ما ضابط كفر املتأول الذي يقول أو

  
  اجلواب

يضلِّلون  -كما تعلمون-الضابط بني البشر مأخوذ، لكن هللا يعلم ما يف القلوب، علماء السلف 
م، أما عن صحة هذه الرواية من حيث السند، فلم  املرجئة ، ويضللون املعتزلة لكنهم ال يكفرو

نه ليس كل من وقع يف الكفر وقع يتح يل الوقوف على السند لكن املعىن صحيح، مبعىن: أ
الكفر عليه؛ ألننا نعلم أن املؤاخذة هي كاإلميان، فمن آمن هكذا دون قصد ال حيكم بإميانه، 
ومن كفر دون قصد للكفر فال حيكم بكفره ( إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى ) 



عنهم من الغلو من قوهلم  - آنفاً -َت وهناك أحاديث كثرية وكثرية جداً، ومنها ما له صلة مبا نقل
أن من فـََعل ِفْعل الكفار فهو كافر سبحان هللا! ما هو الدليل؟ سيعودون إىل الدعوى اليت ال 

أصل هلا، وهي أن اإلميان يستلزم العمل، حنن نقول: اإلميان الكامل يستلزم العمل، لكن ليس 
  يوم القيامة يف النار. شرطاً يف كل إميان، حىت ولو كان ذرة تنجيه من اخللود
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ومن تلك األقوال واألحاديث اليت تبطل دعواهم: احلديث الذي رواه اإلمام أمحد و الرتمذي 
وغريمها: ( أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يف مسٍري هلم مروا بشجرة ذات 

واط، فقال عليه الصالة أنواط، فقال بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أن
والسالم: هللا أكرب! هذه السنن؛ لقد قلتم كما قال قوم موسى ملوسى: اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة 

.(  
  إذاً: جمرد القول بكلمة الكفر ال يستلزم أن يكون قائله كافراً فعًال.
ُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن } وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعاىل: { ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَلْ 

  ] .106[النحل:
كذلك الرجل الذي أشرَت إىل حديثه آنفاً، حيث جاء يف حديثه: ( كان فيمن قبلكم رجل مل 
يعمل خرياً قط، فلما حضرته الوفاة مجع بنيه حوله فقال هلم: أي أٍب كنت لكم؟ قالوا: خري 

يداً، فإذا أنا مت فحرقوين بالنار، مث ذروا نصفي أٍب، قال: لئن قدر هللا علي ليعذبين عذابَاً◌ شد
يف الرب ونصفي يف البحر يف يوم عاصف، فلما مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال هللا عز وجل 

لذراته: كوين فالناً فكان، فقال هللا عز وجل: أي عبدي! ما محلك على ما فعلت؟ قال: 
كفراً فالكفر ال يغتفر بنص اآلية،   خشيتك، قال: اذهب فقد غفرت لك ) فلو كان قول الكفر

م: { يتبعون ما تشابه  لكنه ليس كفراً ألنه مل يقصد الكفر، إذاً: هذا من أدلة ضالل هؤالء، وأ
  ].7منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } [آل عمران:

  القول يف كفر االستحالل
  

  السؤال
رتكابه حمرماً ما، بأنه قد استحله فأمر هل يلزم من أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتل فالن ال

بقتله، أي: هل يلزم إذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتل فالن ألنه اقرتف ذنباً، أن يكون 
ذا االستحالل كافرًا؟   مبجرد اقرتافه له مستحًال، فيكون 



  
  اجلواب
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م أيضاً، وحديث اليت زنت وقال عليه الصالة والس الم يف حقها: ( لقد تابت توبة هذه من كذبا
لو قسمت على أهل املدينة لوسعتهم )، مع أنه أقام احلد عليها، فهذا من أكاذيبهم أيضاً، ومن 

فائدة من ذكر  -يا أخي-إعراضهم عن كثري من النصوص اليت ختالف أهواءهم، ولذلك ما أرى 
  شبهات هؤالء الضالل؛ ألن هذا باب ال ينتهي.

عن الرباء بن عازب قال: ( لقيت عمي أبا بردة بن نيار معه  -يا شيخ- ديث السائل: َأذكُر احل
لواء، فقلت: أي عم! أين تريد؟ قال: أمرين النيب صلى هللا عليه وسلم أن أذهب إىل رجل تزوج 

  بامرأة أبيه فأقتله ).
 عليه الشيخ: حسنًا؛ ماذا يف هذا؟ السائل: إن هذا النص دليل على أن من أمر النيب صلى هللا

وسلم بقتله الرتكابه هذا احملظور، لزم من هذا أنه استحل ذلك الشيخ: يا أخي! فهمت قصدك، 
  لكن ما الدليل على هذا؟ السائل: أنه تزوج زوجة أبيه؛ وهذا استحالل.

  الشيخ: يا أخي! ما اختلفنا، الذي يقتل النفس املؤمنة أليس استحالًال؟ السائل: نعم.
  السائل: ليس بكافر.الشيخ: فهل هو كافر؟ 

الشيخ: ما هو الفرق بني هذا وذاك؟ كما قلت لك آنفاً: ما هو الفرق بني كفر يف عمل وكفر يف 
  عمل؟ السائل: ال فارق.
فيمكن أن يضع اإلنسان احتماالت يف نصوص الكتاب  -يا أخي-الشيخ: وهذا من هذا 
القرآن على تثليثهم  حيتجون ببعض نصوص -ولعلكم تعرفون ذلك- والسنة، فإن النصارى 

وعلى كفرهم، األهواء ال ميكن وضع حدود هلا، إال أن نتبع السلف الصاحل متاماً، وهذا هو 
احلكم الفصل بيننا وبينهم، وإال سيأتونك بكل دليل ويضعون له تأويًال حىت يتطابق مع أهوائهم، 

  ولذلك قلت لك: هذا باب ال ينتهي.
راد الشبهات ال تنتهي، فينبغي أن تكون األسئلة عن مداخلة: يبدو أن شيخنا يقصد أن أف

أصول كاملة، مبعىن أن كل الكالم الذي تفضلت باحلديث عنه يدل على قضية حتريفهم 
ه، فإذا كان هناك أصل آخر دون اإلكثار من أمثلتهم  واستدالهلم وترك أصل اإلميان وما شا

  فهو أجدر بالبحث.
  الشيخ: بال شك.
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  هل الذي مينع وقوع الكفر على فاعلهضابط اجل
  

  السؤال
  هل َمن تأول عن تقصري ومل يقصد قلنا بأنه ال يكفر؟ الشيخ: نعم؛ لكنه يؤاخذ.

السائل: اجلاهل الذي يقصد جبهله الكفر، هذا أظن أنه ال يعذر جبهله، أليس كذلك؟ الشيخ: 
صده هذا اجلاهل، هل هو يعلم نعم، لكن ظنك سابٌق ألوانه إال بعد أن تتأمل يف الكفر الذي ق

  أنه كفر شرعاً؟ السائل: يعلم نعم.
ذا القيد ممكن، أما بدون القيد فال يكفر، وحينئٍذ ال فرق بينه وبني من يكفر بعلم.   الشيخ: 

شكلي حمض؛ ألنه إن كان يعلم أن هذا العمل كفٌر شرعاً فهو  -وال مؤاخذة- إذاً: يكون سؤالك 
خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو جيهل، مع أنه قصد هذا الكفر لكنه  والعامل سواء، ولذلك أنا

جيهل أنه كفٌر شرعاً، فحينئٍذ نقول: هذا ال يكفر، لكن إذا كان عاملاً فال فرق إذاً بينه وقد 
ما اشرتكا كالمها يف معرفة أن هذا العمل   وصفته بأنه جاهل، وبني غريه وقد وصفته بأنه عامل؛ أل

  اً ال عذر هلذا.كفٌر شرعاً، فإذ
  الرد على من ال يعتمد فهم السلف

  
  السؤال

َر  ما الرد على من يتأول قوله تعاىل: { َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ
  ] فسيقول: سبيل املؤمنني هو الكتاب والسنة؟!115َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني } [النساء:

  
  اجلواب

هذا ما أشرت إليه آنفاً رجع األمر إىل أنه ال فرق بني واقع اآلية وبني ما لو كانت: (ومن يشاقق 
  الرسول من بعد ما تبني له اهلدى نوله ما توىل).

كهذه -هذا لغو يرتفع الكالم اإلهلي عن أن ينسب إليه، ليس يف القرآن كلمة فضًال عن مجلة 
  إال وضعت لقصٍد وغاية عظيمٍة جدًا. - منني )اآلية ( ويتبع غري سبيل املؤ 
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وهذا من مجلة التآويل اليت ال تنتهي، ولنسمها باالسم الصحيح: من مجلة التعطيل الذي يوصف 
به املعطلة يف الصفات، مث ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة فعًال؟ انظر اآلن كيف 

ة جداً جداً، ماذا يقولون فيما إذا جاء عن بعض ينكشف ضالل هؤالء من جوانب عديدة وكثري 
ا، أم يقولون: حنن رجال  الصحابة قوٌل أو فعل أو فتوى ال ختالف الكتاب والسنة؟ أيأخذون 

وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟ السائل: ال يقولون: حنن رجال وهم رجال، لكنهم يقولون تأدباً: إن 
فهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم به نفسك الفهم الذي فهمناه هو الفهم املطلوب، وال

  فقط.
الشيخ: ِحدَت عن اجلواب! ما موقفهم بالنسبة ملا فعله الصحابة من فعل أو ما أصدروه من 

فتوى، هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى، أم يقولون: حنن رجال وهم رجال؟ السائل: 
نا، والظاهر الذي نراه بني أيدينا ليس كما تصوره يقولون: واقعنا أو حال املعصية اليت بني أيدي

  سلف األمة األوائل.
  الشيخ: هللا أكرب! يعين يؤثرون فهمهم على فهم أولئك؟ السائل: نعم.

الشيخ: وما معىن: ( ما أنا عليه وأصحايب ) أيضاً ال بد من حتريفه؟ السائل: قال الشيخ سفر : 
عليه وسلم صحابة مؤمنون كثريو اإلميان كالبحر، لو  اجملتمع الذي كان يف زمن النيب صلى هللا

م قد يتكلم أو  -وإن مل يقصد-أخطأ أحدهم  فإن هذه القطرة ال تؤثر يف البحر، بينما من دو
لو قطرت فيه قطرة جناسة لوثته وجنسته وأصبح غري  -ميثل اإلميان باملاء- يفعل وعنده ماء قليل 

  قابل للطهارة أو للتصفية.
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اجلواب: كالم شعري مجيل، لكنه َحْيد عن اجلواب، وأعيد عليك السؤال، أنا ال أسأل عن 
ذا الكالم الشعري اجلميل، إمنا أنا  الفرق بني خطأ األولني واآلخرين حىت يأيت هذا اجلواب 

أسأل: إذا فعل بعض الصحابة فعًال أو أفتوا بفتوى وليس هناك يف الكتاب والسنة ما خيالفهم 
م أطهر قلوباً، وأغزر علماً، و هل ن ؤثر فهمنا حنن على فهمهم، أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم؛ أل

و إىل آخره، ما هناك من صفات معروفة جدًا؟ لعل السؤال واضح، ولعلي أحظى باجلواب هذه 
  املرة.

م هم أوىل منهجاً وفهماً من غريه م، لكن السائل: اجلواب هو نفس القول يف املسألة الثانية: أ
  التأويل أىب إال أن يكون األول، واحلق أن هؤالء أوىل منهجاً وفهماً.

  الشيخ: أنا ال أسألك عن رأيك وإمنا أسألك عن رأيهم هم.



م التايل: لكن التأويل يأىب إال بالتقصيد أو أو أو .   السائل: جوا
  إخل، يتنزهون ويتأدبون أن جييبوا عن هذا السؤال باجلملة األوىل.

  خ: أسأل عن عملهم؟ السائل: التأويل.الشي
م يتأدبون  الشيخ: أسألك عن عملهم يف املسألة اليت يعملها الصحابة، ألنك تقول أنت: إ

لفظاً، لكن هناك فتوى صدرت منهم، لنضرب مثًال: أنا قلت آنفاً من باب التدرج وما وصلنا 
ضهم، مبعىن: يشمل واحداً فأكثر، بعد إىل الدرجة الثانية ال نزال يف الدرجة األوىل، قلت: بع

م يتأدبون  اآلن أضرب مثالً من الناحية العملية، حبيث ال ميكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم: إ
ى رسول هللا  لفظاً، أنا أسأل اآلن: ماذا يفعلون عمًال، مثًال: هناك حديث يف صحيح مسلم : ( 

 لفٍظ: ( زجر رسول هللا صلى هللا عليه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائماً ) ويف
وسلم عن الشرب قائماً ) قيل لراوي احلديث أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصالة 

  والسالم كما هو معلوم: [ واألكل؟ قال: شر ].
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وقبل ذلك يف -حنن اآلن الذين نؤثر فهم الصحايب على فهمنا، وخباصة أننا ال جند يف السنة 
ما خيالف هذا اجلواب من هذا الصحايب اجلليل أنس بن مالك ، حنن اآلن عمًال ال  -القرآن

نفرق بني الشرب قائماً واألكل قائماً، كما أننا ال نشرب قياماً وإمنا جلوساً، كذلك ال نأكل قياماً 
م يف هذه األحكام متبعون مقتفون لطريقة الس لف وإمنا جلوساً هم ماذا يفعلون؟ السائل: أظن أ

.  
م حياّجون يف ذلك، وأنا أرجو أن تكون حكايتك هذه حكاية  الشيخ: ما أظن ذلك؛ أل

صحيحة، وليست من باب إحسان الظن، أنا أرجو أن تكون هذه احلكاية عنهم حكاية مطابقة 
لواقعهم؛ ألننا حينئٍذ نؤاخذهم من هنا من هذه اجلزئية، ونقيم عليهم احلجة ملاذا أنتم اآلن اتبعتم 

سلف يف هذه اجلزئية، بل اتبعتم شخصاً واحداً، بينما أنا كان كالمي يف السابق قلت: ال
(بعضهم) يشمل الواحد واالثنني واألكثر من ذلك ؟ أنت أجبت جبواب خيالف هذا اجلواب 
م يتأدبون باللفظ،  اآلن، ملاذا؟ ألين طورت السؤال بناًء على تطور إجابتك عنهم، قلت: إ

العمل الذي عملوه؟ هذا ما عملوه مجيعاً وإمنا عمله صحايب واحد، إذا قال: [  فماذا يفعلون يف
ال نأكل من قيام، وهم ماذا يفعلون؟  - أيضاً -األكل شر ] إذاً: حنن أتباع السلف إن شاء هللا 

م يتبعون السلف ، نقول: بأي حجة أنتم -وأرجو أن يكون هذا عنهم صواباً -قلت عنهم  : إ
هذه اجلزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه  اتبعتم السلف يف



  اجلزئية بكثري، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص فيما يتعلق بالتكفري.
مداخلة: كلمة يف تأييد كالم شيخنا يف قضية فهم السلف ، كلمة يف سطرين لإلمام الشاطيب 

): جيب على كل ناظر يف الدليل الشرعي 77ص  3ات (جرائعة جدًا، يقول يف كتاب املوافق
مراعاة ما فهم منه األولون، وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم يف العلم 

  والعمل.
  الشيخ: إي وهللا! آمنت باهلل والذي جاء به رسول هللا، ومبا اتبعه سلفنا الصاحل .
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ستذكار ينقل عبارة وينسبها إىل أيب حنيفة و محاد بن سليم و ربيعة مداخلة: ابن عبد الرب يف اال
  الرأي ، فيقول: كانوا يقولون: رأينا ملن بعدنا خري هلم من رأيهم ألنفسهم.

  الشيخ: فما بال رأي الصحايب بالنسبة ملن بعده؟ من باب أوىل.
  حكم احلاكم بغري ما أنزل هللا

َزَل  السائل: يتأولون تفسري قول ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه يف قوله تعاىل: { َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
ُ فَُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن } [املائدة: ] تأدباً، أن ابن عباس مل يقصد بقوله هذا فيمن ضاهى 44اهللَّ

ن بتشريعه أحكام وتشريع هللا تعاىل، وأتى بتشريعات مضاهية لتشريعات هللا، بل قصد هذا فيم
  غريَّ وبدل يف نظام احلكم من شورى أو خالفة إىل ملكي .

  إخل فقط، فأرجو اجلواب عن هذا.
م  الشيخ: ال يفيدهم التأويل اهلزيل هذا شيئاً إطالقاً ، ذلك ألنه: أوًال: كأي تأويل من تأويال

  ألننا سنقول هلم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ وسوف ال حيريون جواباً.
ُ ثانياً: اآلي ة اليت قال فيها عبد هللا بن عباس هذه الكلمة، معروفة:{ َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا َأنـَْزَل اهللَّ

  ] مباذا فسرها علماء التفسري؟ فيعود للمناقشة من أوهلا.44فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن } [املائدة:
ملي، وقالوا يف هذه اآلية علماء التفسري اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر ع

ذا احلكم كفراً به؛  بالذات: من مل يعمل حبكٍم أنزله هللا فهو يف حالة من حالتني: إما أنه مل يعمل 
فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً هلواه ال عقيدة وإمنا عمًال كهؤالء الكفار الذين ال 

  بالنسبة للكفر االعتقادي.يؤمنون باإلسالم؛ فال كالم فيه، هذا 
  وكهؤالء املسلمني الذين فيهم املرايب، وفيهم الزاين، وفيهم السارق وو ...إخل،
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هؤالء ال يطلق عليهم كلمة الكفر مبعىن الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية حترمي هذه املسائل، حينئٍذ 
وا: احلكم الذي أنزله هللا إن مل يعمل به علماء التفسري يف هذه اآلية صرحوا خبالف ما تأولوا، فقال

  اعتقاداً فهو كافر، وإن مل يَعمل به إمياناً باحلكم لكنه تساهل يف تطبيقه فهذا كفره كفر عملي.
إذاً: هم خالفوا ليس السلف األولني بل وأتباعهم من املفسرين والفقهاء واحملدثني، إذاً هم 

  خالفوا الفرقة الناجية .
  نا يف معرض كالمه تلك الفقرة، ونسألكم ما هو القصد منها؟.مداخلة: ذكر أخو 

الشيخ: هم يفكرون ويظنون أن كالم سفر له عالقة مبوضوعنا، وقد قلت: هذا الكالم شعري 
  ومجيل، لكن ليس جواباً لسؤالنا!! وأنا ال أدري ما رمى إليه!.

[ أمشركون أو كفار هم؟ قال: مداخلة: لدي فائدة لك يف أثر علي رضي هللا تعاىل عنه ملا سألوه 
ا كذلك يف مصنف ابن أيب  ا يف سنن البيهقي بسندها، ووجد ال.بل من الكفر فروا ] وجد

شيبة ، لكنها ليست عندي هنا، وممكن إذا اتصلت بك أو أعطيتها لألخ الشيخ علي يفيدك 
  ا.

  الشيخ: ما متت الفائدة إذًا.
صادر فأمرها سهل! الشيخ: على كل حاٍل جزاك هللا مداخلة: شيخنا يتكلم عن الصحة، أما امل

  خرياً.
  وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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